
ฉบับที่ 3777 
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

ปีชวด แรม 13 ค่่า เดือน 10 

วิสัยทัศน์                                       
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์  รพ.อย. “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

หน่วยงาน 
พิเศษ1, พิเศษ2,  พิเศษ4, พิเศษ5, สุภา,  พิเศษมงคลบพติร, แผนก
โรคติดเชื้อ, พิเศษ5 A อาคารพุทไธศวรรย์, พิเศษพุทไธศวรรย์, พัสดุ
และบ ารุงรักษา, ซ่อมบ ารุง, ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพนัธ,์ หลักประกัน
สุขภาพ  

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 
ประจ าวันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย.63 

ขอให้สุขสวัสดีในชีวิต 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐ์พร กลอนวันเกิด  

ทั้งการเงินการงาน ส าราญเลิศ 

เกียรติบรรเจิดเพริศแพร้ว แคล้วโพยภัย 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

ความต้องการวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคประจ า

ปีงบประมาณ 2564 
   ด้วยกลุ่มงานพัสดุจะด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินบ ารุงประจ าปี 2564 และต้องการประมาณการค่าใช้จ่าย
ของความต้องการวัสดุท่ีอยู่นอกสต๊อคของกลุ่มงานต่างๆซึ่งจะ 
น าความต้องการท้ังสิ้นส่งให้คณะกรรมการบริหารวัสดุการ 
แพทย์ พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป ซึ่งได้จัดท าแบบฟอร์ม
เบื้องต้น Microsoft office (excel file)วางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มเบื้องต้นดังกล่าวไว้ให้ในระบบ INTRENET ในหมวด
ดาวน์โหลดเอกสารของหน่วยงานพัสดุ 
    ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราชการและเป็นการประเมิน
ค่าใช้จ่ายวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคของโรงพยาบาลท่ีจะเกิดขึ้น
ในปี2564จึงขอให้น าส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft office 
(excel file) แบบความต้องการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ท้ังนี้ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 ก.ย.63 ท่ีกลุ่มงาน
พัสดุ (oorwas@hotmail.com) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ 
บริหารวัสดุการแพทย์พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป 

ความต้องการวัสดุการแพทยน์อกสต๊อคประจ า

ปีงบประมาณ 2564 
   ด้วยกลุ่มงานพัสดุจะด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินบ ารุงประจ าปี 2564 และต้องการประมาณการค่าใช้จ่าย
ของความต้องการวัสดุท่ีอยู่นอกสต๊อคของกลุ่มงานต่างๆซึ่งจะ 
น าความต้องการท้ังสิ้นส่งให้คณะกรรมการบริหารวัสดุการ 
แพทย์ พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป ซึ่งได้จัดท าแบบฟอร์ม
เบื้องต้น Microsoft office (excel file)วางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มเบื้องต้นดังกล่าวไว้ให้ในระบบ INTRENET ในหมวด
ดาวน์โหลดเอกสารของหน่วยงานพัสดุ 
    ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราชการและเป็นการประเมิน
ค่าใช้จ่ายวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคของโรงพยาบาลท่ีจะเกิดขึ้น
ในปี2564จึงขอให้น าส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft office 
(excel file) แบบความต้องการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ท้ังนี้ขอให้ส่งข้อมูล ภายในวันนี!้! ท่ีกลุ่มงานพัสดุ 
(oorwas@hotmail.com) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหาร
วัสดุการแพทย์พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป 

ขอแจ้งก าหนดการปิดคลังเวชภัณฑ์ 
    ด้วยงานคลังภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะด าเนินการปิด
คลังเวชภัณฑ์เพื่อด าเนินกาตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีก าหนดการเบิกจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.คลังเวชภัณฑ์ปิดให้บริการในวันท่ี 21 ก.ย.-2ต.ค.63 
2.การเบิกยาเสพติดและวัคซีนสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
3.เปิดเวชภัณฑ์ในวันท่ี 5 ต.ค.63 

ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน 
เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
ส าหรับบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ก.ย.63 (เลื่อนจากวันท่ี 24 ก.ย.63)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

             ขอเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย /
หัวหน้าศูนย์แพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับบริการทุติยภูมิใน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 ในวันท่ี 22 ก.ย.63  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อมายังกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายในวันท่ี 14 ก.ย.63)  

แจ้งการเบิกพัสดุระหว่างด าเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจ าประงบประมาณ 2563 
    ด้วยงานคลัง กลุ่มงานพัสดุจะท าการตรวจสอบพัสดุจึงมี
ความจ าเป็นต้องปิดคลัง โดยงดการเบิกจ่ายพัสดุเป็นการ
ชั่วคราว จึงขอให้ทุกหน่วยเบิก ด าเนินการเบิกพัสดุส าหรับ
เดือนกันยายน 63 ให้เพียงพอโดยส่งใบเบิกในวันท่ี 8-9 ก.ย. 
63  รับพัสดุในวันท่ี 14-16 ก.ย.63 และเปิดท าการเบิกพัสดุ
งวดแรกของปีงบประมาณ 63 โดยส่งใบเบิกในวันท่ี 5-6 
ต.ค.63 รับพัสดุวันท่ี 8-9 ต.ค.63 

             ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาคร้ังที่ 8/2563 เข้าร่วมประชุมในวันนี้เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (หากหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะบรรจุเข้าในระเบียบวาระ
หรือมีประสงค์แก้ไขเนื้อหาการประชุมขอให้แจ้งพร้อมจัดส่งหรือ
เตรียมเอกสารเพื่อรวบรวมเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ท่ีกลุ่ม
งานบริหารท่ัวไป หรือทางเว็บไซต์ รับ-ส่ง หนังสือโรงพยาบาล 
(Zimbra mail) และขอให้แจ้งการเข้าประชุมหรือมอบหมาย
ผู้แทนกรณีติดราชการ 

หน่วยงาน 

ER,กุมารเวชกรรม,ศูนย์ประสานการส่งต่อ,กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 

ประจ าวันที่ 14-18 ก.ย.63 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
   เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารพระภิกษุสงฆ์-อาพาธ ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หอผู้ป่วยได้ท าการย้าย
กลับตึกเดิมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หมายเลขโทรศัพท์ 3200 

คุณลักขณา ชูอินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้/นรีเวช 
คุณเกษมสุข จาวจิตต์ชื่น พนักงานบริการ/ซักฟอก 

คุณอนุสรณ์ สุขขไีทย พนักงานบริการ/งานบริหารท่ัวไป 
คุณสุริยา ภาคสกุณณี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ/พยาธิคลงัเลือด 
คุณประภาพรรณ อันทวาปี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ/ศูนย์แพทยส์สจ. 

หมูแผ่น หมูหยอง ของอร่อยที่ต้องระวัง 

mailto:oorwas@hotmail.com
mailto:oorwas@hotmail.com


          อังคารสร้างสรรค์ 
ฉบับที่ 3777 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8/1456647134364246

